
 

 

Veldhoven, 4 mei 2020 

Beste ouders, 

Vanaf 11 mei zullen wij de leerlingen weer verwelkomen op school. De afgelopen weken heeft het 
team verschillende scenario’s verkend. Afgelopen donderdag is in een ingelaste 
schoolraadvergadering het uitgebreide plan besproken en vandaag hebben we op de studiedag de 
puntje op de i gezet.  
De bezetting in de school is steeds 50% van de leerlingen en alle leerkrachten van de groepen. 
Verderop in deze brief vindt u de uitwerking hoe een en ander georganiseerd wordt. We streven naar 
een zo veilig mogelijke school, waar we de mogelijkheid tot het doorgeven van het virus zoveel 
mogelijk beperken. Leest u deze brief aandachtig door, het bevat belangrijke informatie en zorgt 
ervoor dat we samen zorgdragen voor een veilige school. 

Richtlijnen RIVM 
Uitgangspunt blijft dat wij de richtlijnen van het RIVM blijven hanteren. Vanuit het RIVM wordt 
aangegeven dat leerlingen geen 1,5 meter afstand hoeven te houden. Tussen volwassenen onderling 
moet wel afstand gehouden worden en tussen leerlingen en volwassenen dient zoveel mogelijk 1,5 
meter afstand te worden gehouden. De beschikbare ruimte binnen het gebouw wordt zo optimaal 
mogelijk ingezet, zodat zoveel mogelijk afstand gehanteerd kan worden. 
 
Afspraak: 

✓ In de klaslokalen zitten leerlingen zo ver mogelijk uit elkaar.  
✓ De leerkracht houdt (indien mogelijk) 1,5 meter afstand van de leerlingen. 
✓ Tussen volwassenen wordt te allen tijde 1,5 meter afstand gehouden. 

 
Het advies is nog steeds dat mensen die hoesten, verkouden zijn, niezen, keelpijn hebben, moeilijk 
ademen of koorts hebben, thuis blijven. Op het moment dat één van de gezinsleden verkouden is, of 
koorts heeft, blijft iedereen in het gezin thuis. 
 
Afspraak: 

✓ Kinderen die bovenstaande klachten hebben, blijven thuis 
✓ Heeft één van de gezinsleden bovenstaande klachten? Ook dan blijft het kind thuis. 
✓ Zodra het kind of het gezinslid meer dan 24 uur klachtenvrij is, mag het kind weer naar 

school. 
✓ Als een kind klachten krijgt op school, gaat hij/zij naar huis (wordt opgehaald door een 

ouder). 
✓ Bovenstaande geldt ook voor leerkrachten. 
✓ U kunt uw kind ziekmelden door een mail te sturen naar heiacker@veldvest.nl 

 
Hygiëne 
Als bijlage bij dit bericht treft u een poster aan die wij gebruiken om de hygiëneregels met kinderen 
te bespreken.  
Afspraken: 

➢ In ieder lokaal zijn desinfecterende gel, handzeep, oppervlaktespray en papieren 
handdoekjes aanwezig. 

➢ Er wordt in elke klas opnieuw een instructie gegeven hoe handen te wassen. 
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➢ Er worden structureel momenten gepland in het dagrooster om meerdere keren per dag de 
handen te wassen. 

➢ Naast de reguliere schoonmaak wordt er twee keer per dag extra gepoetst (toiletten, 
deurklinken, trapleuningen etc.). 

➢ In de klassen worden de deurklinken en andere contactpunten meerdere malen per dag 
schoongemaakt.   

➢ Daarnaast worden toetsenborden, I-pads, speelleermaterialen en andere 
gebruiksvoorwerpen en apparaten in de school extra schoongemaakt.  

➢ De drie regels mbt hoesten en niesen, papieren zakdoekjes gebruiken en handen wassen 
blijven centraal staan. We gebruiken hiervoor de picto’s die we voor de schoolsluiting ook 
hebben gebruikt. 

 
Aanwezigheid op school 
Alle groepen zijn in twee cohorten verdeeld. Uitgangspunt hierbij is dat broertjes en zusjes op 
dezelfde dagen naar school komen. De verdeling van de groep ontvangt u vandaag via de mail van de 
eigen leerkracht. 
Voor alle kinderen geldt dat ze een dag naar school komen (les krijgen) en aan het einde van de dag 
de dagtaak voor de dag daarna mee naar huis nemen. De volgende dag werken de kinderen thuis aan 
het thuiswerk. 
Cohort 1 :  week 1 maandag, woensdag en vrijdag naar school 
  week 2 dinsdag en donderdag naar school 
Cohort 2:  week 1 dinsdag en donderdag naar school 
  week 2 maandag, woensdag, vrijdag naar school 
De komende weken vallen er een aantal dagen weg ivm feestdagen (Hemelvaart en Pinksteren) en 
een studiedag (2 juni). Concreet betekent dit het volgende voor de komende 4 weken. 
 

Cohort 1 heeft op school les op: 
Maandag 11 mei 
Woensdag 13 mei 
Vrijdag 15 mei 
Dinsdag 19 mei 
Maandag 25 mei 
Woensdag 27 mei 
Vrijdag 29 mei 
Donderdag 4 juni 
 

Cohort 2 heeft op school les op: 
Dinsdag 12 mei 
Donderdag 14 mei 
Maandag 18 mei 
Woensdag 20 mei 
Dinsdag 26 mei 
Donderdag 28 mei 
Woensdag 3 juni 
Vrijdag 5 juni 

 
Schooltijden en buiten spelen 

❖ De leerkrachten wachten buiten hun eigen leerlingen op. Er is een vaste plek waar de 
groepen ’s ochtends verzamelen. 

❖ Op maandag, dinsdag en donderdag blijven alle leerlingen op school tijdens de lunchpauze. U 
hoeft niet aan- of af te melden voor de TSO bij Korein. 

❖ De verschillende groepen hebben wisselende begin- en eindtijden en een vaste in- en uitgang 
(zie schema hieronder). 

❖ De jassen worden op de gebruikelijke plek opgehangen. 
❖ Er is een aangepast rooster voor het buitenspelen. Groepen maken gescheiden van andere 

groepen gebruik van het schoolplein/het veld. 
❖ U kunt zelf op basis van bovenstaande data de BSO regelen bij uw kinderopvangorganisatie. 

Eventuele tijd die overbrugd dient te worden, wordt door de eigen leerkracht verzorgd. 
 
 



Groep Schooltijden  Ingang 

Weldsehei   

KA Ma, di, do 8.20u-15.05 
Woe, vrij 8.20u- 12.05u 

Normale ingang (hoofdingang) 

KB Ma, di, do 8.30u-15.15 
Woe, vrij 8.30u- 12.15u 

Normale ingang (Hoofdingang) 

KD Ma, di, do 8.40u-15.25 
Woe, vrij 8.40u- 12.25u 

Hoofdingang (let op, dit is 
anders dan voorheen) 

3A Ma, di, do 8.20u-15.05 
Woe, vrij 8.20u- 12.05u 

Normale ingang 

4A Ma, di, do 8.30u-15.15 
Woe, vrij 8.30u- 12.15u 

Normale ingang 

5A Ma, di, do 8.20u-15.05 
Woe, vrij 8.20u- 12.05u  
 

Normale ingang 

6A Ma, di, do 8.40u-15.25 
Woe, vrij 8.40u- 12.25u 

Zij-ingang (middelste aan de 
speelplaats) Let op dit is een 
andere ingang dan voorheen 
gebruikt werd voor groep 6A. 

7A (meester Martin/juf 
Tineke)* 
Groep 8 (meester Martijn)* 

Ma, di, do 8.30u-15.15 
Woe, vrij 8.30u- 12.15u 

Normale ingang (einde gang) 

7A (meester Martijn)* 
Groep 8 (meester Martin/juf 
Tineke)* 

Ma, di, do 8.40u-15.25 
Woe, vrij 8.40u- 12.25u 

Normale ingang (einde gang) 
 

*Uitleg over deze groepen 
ontvangt u van de leerkrachten 
van groep 7/8A en 8B via de 
mail. Lees dit even goed door! 

  

   

Kanteel   

KC Ma, di, do 8.20u-15.05 
Woe, vrij 8.20u- 12.05u  

Achteringang bij eigen lokaal 

3B Ma, di, do 8.20u-15.05 
Woe, vrij 8.20u- 12.05u  

Achteringang bij eigen lokaal 

4/5B Ma, di, do 8.30u-15.15 
Woe, vrij 8.30u- 12.15u 

Vooringang bij eigen lokaal 

6/7B Ma, di, do 8.30u-15.15 
Woe, vrij 8.30u- 12.15u 

Vooringang bij eigen lokaal 

  
Contact met ouders 

❖ Ouders mogen niet in het schoolgebouw komen. 
❖ Leerlingen komen zelfstandig naar school of worden door maximaal 1 ouder gebracht. 
❖ Op de speelplaats van beide locaties is een streep gemaakt. Ouders mogen niet voorbij deze 

streep komen.  
❖ Ouders nemen achter de streep afscheid van hun kinderen en wachten na schooltijd hun 

kinderen op achter de streep. Bespreekt u alvast met uw kind dat u niet mee naar binnen 
gaat en achter de streep op het schoolplein blijft. 

❖ Ouders houden uiteraard minimaal 1,5 meter afstand van andere ouders. 
❖ Oudergesprekken vinden telefonisch of via Teams plaats. 



❖ Heeft u meerdere kinderen en verschillende begintijden? Uw kind mag dan op de 
verzamelplaats op de speelplaats wachten tot zijn of haar groep start. 

 
Noodopvang 
Er is nog steeds een mogelijkheid tot noodopvang op school. In een apart lokaal op locatie Weldsehei 
werken de kinderen dan aan hun thuiswerk. De regels voor de noodopvang zijn hetzelfde als voor de 
meivakantie. Ouders die beiden in een cruciaal beroep werken, en de opvang niet op een of andere 
manier geregeld krijgen, kunnen een mail sturen naar heiacker@veldvest.nl om bij Loes aan te geven 
dat ze opvang nodig hebben. Ouders waarvan er 1 in een cruciaal beroep werkt, worden door de 
gemeente en het RIVM dringend verzocht zelf voor opvang te zorgen, bijvoorbeeld door de andere 
ouder die thuis werkt. Ondanks dat we beseffen dat dit een groot beroep op u doet, ondersteunen 
we deze werkwijze en vragen we u eerst of u de opvang niet op een andere manier kunt organiseren. 
Indien dit echt niet lukt, kunt u via heiacker@veldvest.nl een aanvraag doen. Ouders die niet in 
cruciale beroepen werken, hebben geen recht op opvang. Indien u toch vermoedt recht te hebben 
op nood- of crisisopvang, kunt u contact opnemen met de gemeente via 14040 en daar een aanvraag 
doen. Zij hanteren dezelfde criteria als hierboven beschreven, maar kunnen uitzonderingen maken 
als er bijvoorbeeld sprake is van psychische problemen, overbelasting, of andere specifieke 
omstandigheden. 
 
Wij zien er enorm naar uit weer ‘live’ met de kinderen te gaan werken. Als we ons allemaal aan de 
afspraken houden, kunnen we dit zo veilig mogelijk doen. Ik reken op uw medewerking. 
Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik dit graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
Judith Aust 
Directeur De Heiacker 
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